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1. 

Camin lerohant a rámpán. Az, hogy megkönnyebbült, elég enyhe kifejezés volt. Maga az 

út sem egészen úgy telt, mint ahogy ő előre elképzelte, de a Moe-val folytatott utolsó 

beszélgetése rádöbbentette valamire: az elmúlt pár hétben gyakorlatilag hülyét csinált 

magából. Éppen ezen elmélkedett, amikor leért a rámpa aljára… És majdnem elvágódott. 

Valami kicsi és furcsa izé került az útjába, ami szerencsére időben félreugrott előle. 

‒ Majdnem elütöttél – mondta az apróság szemrehányóan, akiről – ahogy Camin jobban 

szemügyre vette – kiderült, hogy egy twi’lek kislány. 

Egy darabig csodálkozva bámult rá, mint aki azt próbálja eldönteni, hogy a gyermek mit is 

keres ott, aztán a többiek felé fordult. 

‒ Ace, Akane, lemaradtam valamiről? 

‒ Mi van? – hátrált egy lépést a klón. 

‒ Nem is hasonlít rád – bökdöste meg Camin a kislány lekkuját. 

‒ Camin, ő nem… - ellenkezett Akane, amikor egy twi’lek férfi sietett elő a hajó mögül. 

Megállt és gyanakodva méregette Thrint. 

‒ Ki maga, és mit csinál a lányommal? – követelte Tilho’wen. 

‒ Szóval maga az apja? Ejnye, Akane, ezt igazán nem gondoltam volna rólad… 

A rámpa felől léptek zaja hallatszott. Moe sétált le rajta, az övtáskájában turkálva némi 

kötszer után, amit azért hordott magával, hogy elláthassa Camin esetleges sérüléseit. 

Tapasztalatból tudta, hogy ha a férfi ilyen sebességgel rohan le valahonnan, az többnyire azzal 

végződik, hogy zakózik egy nagyot.  Amikor enyhén csodálkozva konstatálta, hogy a férfinak 

jelenleg – azt, hogy a közeljövőben is ez lesz-e a helyzet, kétségessé tette a gyilkos tekintet, 

amivel Tilho’wen megajándékozta a pilótát – semmi baja, behúzta a kis szütyő cipzárját. 

‒ Camin, újabban kislányokat molesztálsz? – Aztán arcán bocsánatkérő mosollyal a 

twi’lek felé fordult. –  Tavaly majdnem belefulladt a kerti tóba. Oxigénhiány, tudja, attól ilyen 

furcsa. 

Bara apja megértően bólogatott, mikor lánya megrángatta a nadrágjának szárát. 

‒ Apu, mi az, hogy molesztál? 

A férfi éppen valami értelmes választ próbált kitalálni, Akane viszont megelégelte, hogy a 

többiek öt perce tulajdonképpen össze-vissza beszélnek, holott leginkább arra kellett volna 

koncentrálniuk, hogy esetleg mihamarabb eltűnjenek innen. Ezen véleményének pedig hangot 

is adott. 

‒ Nem tudom, ti hogy vagytok vele – kezdte Akane. –, de nekem egy életre elég volt 

ebből a bolygóból. 

A kis csapat többi tagja egy emberként fordult felé. 

‒ Rendben – biccentett Rence. -, de elárulnád, hova menjünk? 

‒ Azt majd útközben eldöntjük – csatlakozott Moe is. – Egy-kettő, vegyetek érzékeny 

búcsút a haverjaitoktól, aztán nyomás. 

Tehát mindenki elköszönt mindenkitől, a férfiak kezet ráztak, Bara megölelte a kis csapat 

tagjait – kivéve Camint, mert tőle azért egy kicsit tartott –, aztán Akanéék szép sorjában 

felmentek a hajókra. Egyik oldalon Ace, a másikon Rence vezette a sort, mögöttük haladt 

Akane és Moe, végül pedig Teleia és Camin baktatott. 
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A többiek már mind eltűntek a hajók belsejében, amikor Teleia csuklóját megragadta 

valaki. Ijedten pördült meg, de legnagyobb megkönnyebbülésére csak Bara állt mögötte. 

‒ Ez a tiéd, boszorkány – mondta mosolyogva, és egy kis tárgyat nyújtott felé. A lány 

meglepetten átvette, és elkezdte tanulmányozni. Egy kis lapos, vésett kőmedál volt, amit egy 

egyszerű, növényi rostokból sodort zsinegre fűztek fel. 

‒ Ó, köszönöm. És mi ez? 

‒ Azért nem olyan haszontalan, mint amilyennek tűnik – felelte a twi’lek, aki 

valószínűleg észrevette a dathomiri boszorkány, azaz most már Jedi-palánta értetlen 

arckifejezését. – Ez egy amulett. 

‒ Teleia! Mit csinálsz még? – hallatszott Ace kiáltása a hajó belsejéből. 

‒ Egy pillanat, máris jövök! – kiabálta vissza a lány, aztán megint Bara felé fordult. – 

Óriáspókok ellen is véd? 

A kislány felnevetett. 

‒ Teleia! – Ez immár Akane hangja volt. 

‒ Az Erő legyen veled, Bara – simogatta meg Teleia a lány fejét, aztán felsietett a 

rámpán. 

A két pilóta beindította a hajók repulzorjait, azok pedig felemelkedtek a hepehupás 

talajról, porfelhőbe burkolva Tilho’went és integető lányát. 

2. 

‒ Szóval hova is megyünk? – szólt bele Rence a gégemikrofonjába. Immár ő vezette a 

hajóját, Caminnak pedig nagylelkűen felajánlotta a másodpilóta ülését, amit a férfi vonakodva 

bár, de elfogadott. 

Az egykori pilóta mégse nagyon nézett ki úgy, mint aki csalódott. Ebben lehet, hogy az is 

szerepet játszott, hogy a közvetlenül mögötte elhelyezkedő, utasok számára fenntartott ülést 

Moe foglalta el, mondván, hogy az a legszélső, tehát ha szükség lenne rá, onnan tudná 

leghamarabb elérni a tüzérállások egyikét. 

‒ Találtam egy kisebb bolygót a Belső Peremen – felelte Akane. Hangja egy kicsit 

tompának hallatszott a háttérből jövő folyamatos zörgés miatt. – Myrkrnek hívják. 

‒ Az életben nem hallottam róla… - vakarászta az állát Camin. – Amúgy biztos, hogy 

minden rendben van a hajóval? Valami csörög… 

‒ Ez csak Teleia – magyarázta Ace. – Valami medált próbál feltenni a nyakába úgy, 

hogy ne kösse hozzá a haját. 

‒ És nem lenne egyszerűbb, ha letenné a fénykardot? – csatlakozott be a beszélgetésbe 

Moe. 

‒ Én is ezt próbálom elmagyarázni neki, úgy öt perce, de ragaszkodik hozzá, hogy így 

könnyebb. Szóval ott tartottuk, hogy Myrkr. Eddig én se hallottam róla, és az adatbázisban 

sincs sok minden… Huszonnégy órás forgási periódus, síkságok, alacsony hegyek, és főképp 

sok-sok erdő. 

Moe homlokráncolva tanulmányozta az adattáblájára lehívott információkat. 

‒ Itt azt írják, hogy birodalmi fennhatóság alatt áll. 
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‒ Manapság mi nem? Igen, hivatalosan a Birodalomhoz tartozik, de nem igazán 

figyelnek rá. Gyakorlatilag pár „szabad szállítmányozási cég” uralja. 

‒ Szóval csempészek – biccentett egy aprót Rence. – Ebből akár még jól is kijöhetünk. 

Meddig tart az út? 

‒ Négy és fél, esetleg öt standard nap, a biztonsági kerülőket és kis ugrásokat is 

számítva. 

‒ Hát, akkor indulás – mondta ki a hajdani rohamosztagos a végszót. 

A két hajó pedig egy villanás kíséretében eltűnt, magára hagyva a Saleucami rendszert. 

3. 

Közel öt nap múlva Schaan hajdani hajója kilépett a hiperűrből. Az utazás közben 

keletkezett szabadidőt Akane és Teleia – miután az utóbbinak sikerült felvennie az amulettet – 

gyakorlással töltötték, Ace pedig figyelte őket. Meg kellett állapítania, hogy a fiatal lány sokat 

fejlődött, mióta a Jedi-mester szárnyai alá vette. 

Akane összeráncolta a homlokát, és kinyúlt az Erővel, Teleia pedig követte a példáját. 

Végül a twi’lek nő megrázta a fejét. 

‒ Nem érzek ellenséges szándékot. 

‒ Én gyakorlatilag semmilyen szándékot nem érzek – vont vállat a tanítványa. 

‒ Ezek szerint nem vették észre a jövetelünket – bólintott elégedetten Ace, aztán a kom 

rövid ki-be kapcsolásával jelzett a többieknek, akik hasonló jellel nyugtázták, hogy tiszta a 

levegő. Végül a klón előretolta a gyorsító kart, a hajó pedig pár perc múlva belépett a Myrkr 

légkörébe. 

Először semmi nem történt. Aztán amikor Akane kinyújtotta volna a kezét, hogy kivegye 

a tartalék sugárvetőiket a műszerfal alatti tároló rekeszből, megdermedt a mozdulat közepén. 

Teleia is összerezzent, aztán óvatosan a rekesz ajtaja felé nyúlt, és kinyitotta mestere előtt. A 

twi’lek a hang irányából ítélte meg a tároló pontos helyét, kissé bizonytalanul, de kihúzta a 

három sugárvetőt. 

‒ Mester? – suttogta Teleia, olyan halkan, hogy csak a közvetlenül mellette ülő Jedi 

hallhassa a hangját. 

Akane megrázta a fejét, figyelmeztetve a lányt, hogy ne szóljon Ace-nek. Elég baj az, 

hogy valami miatt mindketten elvesztették az Erő feletti uralmukat, nem volt szükségük a 

klón aggódására. 

A hajó egy döccenéssel földet ért, Ace pedig leeresztette a rámpát. Akane felállt, és 

emlékezetből megpróbált elindulni a pilótafülke ajtaja felé, de amikor majdnem nekiment az 

egyik ülésnek, Teleia óvatosan megfogta a karját, hogy segítsen neki navigálni. Amikor 

odaértek a rámpához, a twi’lek Jedi halkan így szólt tanítványához: 

‒ Most már tudok menni, köszönöm. 

A dathomiri lány vonakodva bár, de elengedte, és ellépett az útjából, nehogy nekimenjen. 

Ace, aki mögöttük haladt, gyanakodva figyelte a párost. Eddig még egyetlenegyszer sem 

fordult elő, hogy Teleiának kelljen támogatnia a nőt. 

Itt valami nagyon nem stimmel. 
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A következő pillanatban Akane leért a rámpa aljára, lépett még egyet… de a fémlemez 

véget ért, a talaj pedig egy jó tíz centivel lejjebb volt. A Jedi lába a levegőbe taposott, ő pedig 

megingott, és ha Teleia nem rohan oda hozzá, hogy elkapja, bizonyára el is esett volna. 

‒ Akane! Akane, jól vagy? – sietett oda hozzájuk Ace. 

‒ Igen, persze, nincs semmi gond, csak megbotlottam – hárította el az aggodalmaskodást 

a nő, a klón azonban nem tágított. 

‒ Eddig soha nem történt ilyen. – Maga felé fordította a twi’leket. – Őszintén: mi 

történt? 

Akane megrázta a fejét. Közben az ő gépük mellé szépen lassan leereszkedett Rence 

járgánya is, felmentve a twi’lek nőt a válaszadás alól. 

A többiek szintén csatlakoztak hozzájuk, ki gyorsabban, ki lassabban. A tempójuk közti 

különbség oka az volt, hogy Camin és Moe egy szép nagy, és hasonló súlyú téglatest alakú 

csomagot cipeltek. 

Rence ért oda hozzájuk leghamarabb. 

‒ Jól láttam, hogy Akane majdnem eltanyált? 

‒ Csak majdnem – próbálta a Jedi menteni a menthetőt. – Mindenkivel előfordul. 

‒ Mindenkivel, kivéve téged – kötötte az ebet a karóhoz Ace. – Figyelj, én láttam, hogy 

forgatod a fénykardot. Kilencven százalékos találati és védelmi arány, még akkor is, ha nem 

látod az ellenfeled. Hová tűnt az Erő, hogy megmutassa, mire készülsz rálépni? 

‒ Na, látod, ez jó kérdés – sóhajtotta Akane. – Eltűnt. Valami leárnyékolja. 

‒ Soha nem hallottam még ilyesmiről – csóválta a fejét Teleia. 

A twi’lek elgondolkodva meredt a semmibe – bár tulajdonképpen, mióta csatlakozott 

hozzájuk, folyamatosan ezt csinálta. 

‒ Ami azt illeti, én hallottam pletykákat, bár mindeddig nem tudtam, mennyi az 

igazságtartalmuk. Páran beszéltek egy különös állatfajról, aminek egy kifejlett példánya képes 

tíz méter átmérőjű Erő-mentes övezetet létrehozni. Talán, ha jól emlékszem, ysalamirinek 

hívják. 

‒ Ez esetben – vakarta meg Ace az állát. – az lenne a legjobb, ha ti ketten itt maradnátok 

valamelyik hajóban. 

‒ Aha – bólogatott Teleia gúnyos mosollyal. – És hogy rejtőzzünk el? Szórjuk be a hajót 

avarral? 

Közben Camin és Moe is megérkeztek. Fújtatva letették a terhüket, ami – a puffanásból 

ítélve – legalább egy mázsát nyomhatott. 

‒ Álcaháló – bökött rá a csomagra a pilóta. – Valamivel jobb megoldás, mint a levelek. 

‒ Gratulálok – nézett rá Teleia. – Szerinted ez elrejti bárki elől is, ha az illető ötven 

méterre áll tőle? 

Rence lemondóan sóhajtott. 

‒ Ezeket nem lehet meggyőzni. És igaz, ami igaz, Teleia az Erő nélkül is kiváló harcos, 

Akane pedig nagyobb veszélynek lenne kitéve, ha itt hagyjuk, mintha velünk jön. 

Tehát a hajókat beborították az álcahálókkal, aztán mindannyian elindultak egy közeli 

ösvényen, ami elvileg az erdőből kifelé vezetett. Akane Teleia karjába kapaszkodott, aki 

mindig szólt, ha egy-egy nagyobb bucka vagy kiálló gyökér került az útjukba. 

Tulajdonképpen nem voltak feltűnőbbek egy rankornál, ennek pedig Ace is hangot adott. 
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‒ Tel, mi lenne, ha egy kicsit halkabban beszél? Szerintem Ann nem süket. 

‒ Ahogy mi sem - hallatszott egy hang a hátuk mögül.  

A kis csapat megpördült, és egy férfival találták szembe magukat. Az illető nem volt 

egyedül. Társai az alacsonyabb fák koronájáról figyelték őket, egy-egy sugárkarabéllyal a 

kezükben. 

Rence elmorgott egy igen választékos szókincsű káromkodást. 

‒ Engedély nélkül léptetek be a területünkre – mondta a fickó. Kopasz fején megcsillant 

a levelek közt betűző napfény. 

‒ Nem tudtuk, hogy a tietek – mondta Akane higgadtan. 

‒ No, nézd csak – vonta fel a szemöldökét a férfi. –, egy twi’lek. 

 A fák ágai közt az egyik csatlós, egy twi’lek, akinek az arcát egy keresztbe futó heg 

rondította el, felröhögött. 

‒ Rá igényt tartok! 

Ace védelmezően tett egy lépést Akane felé. 

‒ Kuss, Rucos – mordult rá a sebhelyesre a vezetőjük. – Erről majd a főnök dönt. – A 

kis csapat felé fordult és intett egyet a karabélyával. – Utánam! 

4. 

Capru Qamar középkorú iktotchi férfi volt. Immáron tíz éve vezette a szervezetét, amely 

főképp csempészettel és kalózkodással foglalkozott. A Myrkr, ez az eldugott planéta pedig 

tökéletes székhelyet nyújtott nekik. Elvileg birodalmi fennhatóság alá tartozott, de már évek 

óta nem járt rajta rohamosztagos, így a Fekete Hold korlátlanul tevékenykedhetett. 

A név alapján sokan gondolták, hogy a cég a Fekete Nap egyik leányvállalata. Nos, nem 

az volt, de ettől függetlenül jót tett a biznisznek. 

És most itt ült az irodájában. Egész kellemes hely volt, drágának tűnő bútorokkal 

berendezve. Az alkonyi fény besütött a magas ablakok redőnyeinek résein. Tulajdonképpen ez 

a helyiség mindenkiben a jólét látszatát keltette… Már ha az illető nem ismerte a tárgyak 

eredetét.  

Kivétel nélkül hamisítványok vagy lopott darabok voltak, esetleg a kettő egyszerre. 

A férfi hátradőlt a kényelmes, klónozott bőr(nek tűnő) karosszékében, és a csillogó fehér 

íróasztalának egyik fiókjából előhúzta az adattábláját. Lehívta a beérkező teherhajók és 

szállítmányok listáját, hogy még egyszer, utoljára átnézhesse, mielőtt lezárja a nap aktáját. 

Aztán hirtelen megszólalt a kommunikátora. Qamar összerezzent, és megnyomta a hívás 

fogadására szolgáló gombot. 

‒ Főnök? – hallotta Lihas Cerval, az egyik legmagasabb rangú embere hangját. 

‒ Nem, a szomszéd – forgatta a szemét a férfi, és kikapcsolta az adattáblát. – Mit 

akarsz? 

‒ Két hajó, a területünkön belül landoltak. 

Qamar előredőlt ültében. 

‒ Utasok? 

‒ Elkaptuk őket, uram. Három férfi, két nő és egy fiatal lány. Mindannyian emberek, 

kivéve egyet, az twi’lek. 
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‒ Hozzák ide őket! Sértetlenül… Egyelőre. 

5. 

A kalóz nagyot taszított rajta, Moe pedig betántorgott a szobába. Ahogy első ránézésre fel 

tudta mérni, ami a berendezés értékét illeti, a tervezői nem fukarkodtak. Ahogy felemelte a 

fejét, egy nagydarab, sötét hajú férfival nézett farkasszemet. 

‒ Ezt meg miért kellett? – kérdezte Camin, miközben ő is bebotladozott a terembe, a 

többiek pedig követték. Nem volt más választásuk; a hátukba egy-egy sugárvető csöve 

nyomódott. 

A kalózok vezére komótosan végigmérte a kis csapatot. 

‒ Szabad megtudnom, maga kicsoda? – vonta fel a szemöldökét, Caminhoz intézve a 

kérdést. 

A férfi már éppen válaszolni akart, de Moe a hátrakulcsolt kezének egy intésével 

elhallgattatta. 

‒ Ő Cam. 

‒ És nagyon szeretne meghalni? 

‒ Ezt miből gondolja? – kérdezett vissza a lány. 

‒ Az az igazság, nem sokan szoktak ilyen helyzetben visszapofázni. 

Moe vállat vont. 

‒ Nem az ő hibája. Genetikailag ilyen lett. Tudja, volt egy hutt meg egy gunga. Na, az ő 

nászukból született Camin. 

‒ De hát a huttok hermafroditák… - morogta az említett. 

‒ Kuss – suttogta Ace. 

Qamar figyelmen kívül hagyta a megjegyzéseket, és inkább a tárgyra tért. 

‒ Maguk illetéktelenül hatoltak be a területünkre, tehát a foglyainknak számítanak. 

Biztosan van valaki, aki fizetne azért, hogy újra láthassa magukat. 

Azok öten – Akane nem, mert ismert okok miatt képtelen volt rá – összenéztek. Mivel 

Moe kezdte meg a „tárgyalást”, ő is adta meg a választ: 

‒ Ha komolyan ebben reménykedik, akkor ez nem jött be – csóválta a fejét. – Az utolsó 

szövetségesünk… Mikor is? Na, mindegy. A lényeg az, hogy meghalt. 

A bandavezér megvakarta erősen borostás állát. 

‒ Ez esetben… 

Látszott rajta, hogy tulajdonképpen mit csinálna a birtokháborítókkal, akikért még 

váltságdíjat se fizetne senki. 

Az egyik verőlegény, aki eddig a foglyok mögött állt, most átvágott a helyiségen, a főnöke 

füléhez hajolt, és súgott valamit. 

Qamar egy darabig gondolkozott a dolgon, aztán bólintott. 

‒ Ez esetben le kell dolgozniuk a váltságdíjat. Ahogy elnézem, nem áll távol maguktól a 

csempészmunka, sőt, ami azt illeti, a fejvadászkodás se... Tehát kapnak egy feladatot. Ha 

teljesítik, szabadon távozhatnak. 

‒ És ha nem? – szólt közbe Moe. 
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A férfi arcára kiült a mosoly egy bizonyos típusának mintapéldánya, amitől a kevésbé 

bátor emberek már visítva menekültek volna. 

‒ Nos, akkor megtalálom magukat. Ne feledjék, az ellenségeim a halál rokonának 

tartanak. 

Moe viszonozta a mindenféle jókedvet mellőző, már-már vicsorgásnak is beillő mosolyt. 

‒ Znel bátyám maga volt a halál... Szóval ilyen módon akár rokonok is lehetünk. 

Qamar figyelmen kívül hagyta megjegyzést, és még jobban előredőlt, szinte már ráfeküdt 

az asztalra. 

‒ Tehát, a feladat a következő… 

6. 

Pár órával később a kis csapat Hilliard City sikátorait járta. Tudták, hol a célpont, tudták, 

mit kell tenniük. Csak épp afelől voltak bizonytalanok, hogy mindez helyes-e. Sőt, 

tulajdonképpen tudták, hogy nem az. 

Ace belelépett egy pocsolyába, érezte, hogy a csizmájába valami folyadék csurran. Nem 

akarta tudni, hogy mi az. 

‒ Ez nekem nem tetszik – csóválta a fejét Teleia. 

‒ Hidd el, nekünk se – értett egyet Akane. – De valahogy csak megoldjuk. Nem kell 

tényleg megölnünk. 

‒ Hanem, mit csinálunk? – vonta fel a szemöldökét Rence, aki a menet szélén haladt. – 

Annak az embernek annyi a bűne, hogy nem tudta visszafizetni a tartozását. Nem 

végezhetünk vele csak ezért, viszont ha nem tesszük, akkor az életben nem jutunk ki erről a 

sárgolyóról. 

A nap pedig lebukott a Myrkr horizontja mögé, sötétbe burkolva a bolygó egyik felét. 

Hilliard City gázlámpái felgyulladtak, sárgás fénybe vonva a házak falait. 

Qamar egyértelműen az adósának vérét követelte az arany helyett, amit senki nem fizetett 

volna meg értük. Csak az volt a kérdés, hogy itt a vér és arany egyenlő súllyal esik-e a latba. 
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